Ben jij de

Helpende (met medicatiemodule)
die ervoor zorgt dat onze bewoners zich
“zo thuis als mogelijk” voelen?
Laat het ons weten!
Wat ga je doen?
Werken in de zorg, dat doe je met gevoel. De zorg voor ouderen is vaak complexer dan
mensen denken. Wij zijn dan ook op zoek naar iemand die een brug kan slaan tussen het
sociaal en medisch domein van de kwetsbare ouderen. Daarom is jouw kennis en kunde
voor ons ook van onschatbare waarde. In de functie van helpende is het jouw taak om
onze bewoners een veilige en prettige woonomgeving te bieden. “Zo thuis als mogelijk” is
hierbij je uitgangspunt. Jouw taak is veelzijdig en divers. Geen dag is bij ons hetzelfde.
We kijken altijd naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden.

Wie ben jij?
Jij zult elke dat nét dat tikkeltje extra aandacht geven aan onze bewoners, en zo tover je
iedere dag weer een glimlach op hun gezicht. Jij bent:
● trots op je vak en bent servicegericht;
● betrokken, enthousiast, ondernemend en besluitvaardig;
● iemand die het fijn vindt om zelfstandig te werken, maar ook
heel goed in een team past;
● communicatief en sociaal sterk;
● je hebt affiniteit met ouderen met een somatische of PG-achtergrond;
● in het bezit van een mbo-diploma helpende niveau 2 met medicatiemodule.

Wat bieden we jou?
Jij zorgt goed voor onze cliënten en wij zorgen goed voor jou. Je mag zijn wie je bent, je
mag leren en je kunt je ontwikkelen. Hierbij volgen we de cao VVT dus ook voor deze
functie als helpende. Dit betekent:
● een leuke, afwisselende functie in een organisatie waar de lijntjes kort zijn;
● een bepaalde tijd contract, in eerste instantie voor de duur van een jaar;
● aantal uren in overleg, bij voorkeur tussen de 14 en 28 uur;
● een salaris behorend bij je functie, FWG 25 van de CAO VVT;
● onregelmatigheidstoeslag;
● vakantiegeld en een eindejaarsuitkering;
● een aantal voordeelregelingen waaronder deelname aan Fiscfree en de uitruilregeling
(compensatie) van je reiskosten woon-werk.

Ben je enthousiast?
Bied jij graag een luisterend oor en sta je altijd voor anderen paraat? Sta je te popelen om
samen met je toekomstige collega’s het beste uit de dag te halen van onze bewoners?
Ben jij er klaar voor om met jouw inzet écht het verschil te maken voor onze bewoners?
Dan nodigen wij jou uit om te solliciteren via hr@luciver.nl!
Wij kunnen niet wachten je te ontmoeten.
Het overleggen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en een check bij het IGJ maken deel uit van je indiensttreding.

